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COMUNICADO

SPLIU reinicia negociações com o Ministério da Educação

O SPLIU reuniu hoje, dia 22 de novembro, pelas 14h30m, com a equipa
negociadora dos Ministérios da Educação e das Finanças, presidida pela
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, com a seguinte ordem de
trabalhos:

- Regulamentação do nº 7 do Artigo 37º do Estatuto da Carreira Docente;
- Concurso interno antecipado;
- Concurso externo extraordinário do pessoal docente das componentes

técnico-artísticas do ensino artístico especializado;
- Criação do regime de recrutamento e seleção de docentes no ensino

artístico especializado da música e da dança.

No que se refere à regulamentação da Portaria das vagas de acesso aos 5º e 7º
escalões, o SPLIU propôs que fosse introduzida uma disposição transitória, de
forma a que os docentes posicionados nos 4º e 6º escalões em 2010, aos quais
tenha sido atribuída a menção qualitativa de Bom na avaliação do desempenho,
progridam ao escalão seguinte, sem que se observe qualquer requisito
relativamente à existência de vagas. O Ministério da Educação não demonstrou
abertura para aceitar a supracitada proposta devidamente fundamentada e
justificada por parte do SPLIU, mas admitiu fazer transitar aos 5º e 7º escalões,
os docentes que, estando posicionados em 2010 nos 4º e 6º escalões,
obtiveram as menções qualitativas de Excelente e Muito Bom, já que os
mesmos não estão sujeitos, em conformidade com o disposto no nº 4 do Artigo
37º do ECD, ao requisito de existência de vagas.
 Portaria das vagas de acesso ao 5 º e 7 º escalões.

Em relação ao concurso interno antecipado, o SPLIU defendeu energicamente,
com a devida justificação, e muita determinação, que o mesmo seja regulado,
em plenitude, pelas normas consignadas no DL nº 132/2012, com as alterações
introduzidas pelo DL nº 28/2017. Ou seja, o SPLIU defende que o concurso
interno antecipado, e subsequente concurso de mobilidade interna, sejam
universais e abrangentes, de forma a que se possam reparar, de facto, os
desvios provocados pelas colocações de docentes no concurso de mobilidade
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interna, cujas listas foram publicitadas a 25 de agosto. O SPLIU defende que
tais desvios poderiam ter sido evitados se informação prévia, relativa à decisão
do Ministério da Educação de somente proceder a colocações em horários
completos, tivesse sido conhecida antes dos professores terem submetido as
suas candidaturas, pelo que importa encontrar uma solução que reponha a
necessária justiça nas colocações. A Secretária de Estado Adjunta e da
Educação revelou, uma vez mais, uma sensibilidade extremada em relação a
este assunto, ao referir, num registo exacerbado, a provável indisponibilidade
do Ministério da Educação para que os concursos interno e de mobilidade
interna antecipados, venham a abranger todos os docentes. O SPLIU apelou à
Secretária de Estado Adjunta e da Educação para que seja encontrada uma
solução eficaz e justa, seja em que figurino for, para reparar os desvios
provocados pelas colocações resultantes do concurso de mobilidade interna
2017/2018.
 Anteprojeto do DL - Recrutamento e seleção do EAE da Música e da

Dança; Concurso Interno Antecipado; Vinculação Extraordinária

Relativamente ao concurso externo extraordinário do pessoal docente das
componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado, o SPLIIU
reivindicou que as vagas geradas por força da sucessão de contratos sucessivos
que excederam o limite de 3 anos ou 2 renovações, deverão ser objeto de
concurso aberto a todos os docentes, e não apenas aos candidatos dos lugares
do quadro de escola.

No que diz respeito à criação do regime de recrutamento e seleção de
docentes no ensino artístico especializado da música e da dança, o SPLIU
defendeu o princípio da unidade do processo, a sua regulação, realização e
supervisão por parte da DGAE, e critérios objetivos na seleção dos candidatos.
 Anteprojeto do DL - Recrutamento e seleção do EAE da Música e da

Dança; Concurso Interno Antecipado; Vinculação Extraordinária

A equipa negociadora dos Ministérios da Educação e das Finanças
comprometeram-se a enviar nova proposta reformulada em relação aos
assuntos em apreço, até ao início da próxima semana, tendo ficado agendada
nova reunião entre as partes para o dia 29 de novembro, às 10h30m.

Lisboa, 22 de novembro de 2017
A Direção Nacional
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